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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

Umowa nr CSIOZ/…/2019 

 

zawarta w dniu ………….…2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowanym przez: … 

a 

…, zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowaną przez: … 

 

zwana dalej: „Umową” 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CSIOZ.WZP.270.2.2019 

zawarta została Umowa o następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot Umowy i termin realizacji Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa dziesięciu certyfikatów SSL dla Zamawiającego.  

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujący sposób: 

1) w ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wygenerowania i dostarczenia 

drogą elektroniczną Zamawiającemu pięciu certyfikatów SSL typu willcard spełniających 

wymagania wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 „Opis 

Przedmiotu Zamówienia” do Umowy, zwanych dalej „Certyfikatami” na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego w terminie … dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia 

złożenia zamówienia lub zlecenia. Zamawiający ma prawo składać zamówienia lub zlecenia w 

tym zakresie z uwzględnieniem okoliczności, że Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w tym 

zakresie w terminie do 10 grudnia 2019r.; 

2) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego polegającego na 

wygenerowaniu i dostawie drogą elektroniczną Zamawiającemu maksymalnie pięciu 

Certyfikatów. Wykonawca zobowiązuje się do wygenerowania i dostawy Certyfikatu lub 

Certyfikatów w ramach zamówienia opcjonalnego każdorazowo w terminie …. dni roboczych 

(zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia złożenia zamówienia lub zlecenia Wykonawcy. Zamawiający 

ma prawo skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia opcjonalnego w terminie do dnia 10 

grudnia 2019r. 

3. Wykonawca zapewnia ważność Certyfikatów przez minimum dwa lata od dnia wygenerowania 

Certyfikatu. 

4. Celem zawarcia niniejszej umowy jest dostawa Certyfikatów, będących narzędziem zapewniającym 

ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych 
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drogą elektroniczną. Pełne bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji 

pomiędzy komputerami.  

§ 2. 
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i według najlepszej wiedzy zawodowej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw 

autorskich osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 

zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych, 

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

§ 3.  
Warunki realizacji Umowy 

1. Ewentualne unieważnienie dostarczonych w ramach niniejszej Umowy Certyfikatów przez 

Zamawiającego polega na przesłaniu do urzędu certyfikacji elektronicznego wniosku 

o unieważnienie lub wysłaniu pocztą tradycyjną pisma z prośbą o unieważnienie, podpisanego przez 

subskrybenta lub upoważnioną osobę. 

2. Odbiór Certyfikatów potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru, podpisanym przez obie Strony, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 „Protokół Odbioru” do Umowy. Dopuszcza się  podpisanie 

Protokołu Odbioru podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 4. 
Wynagrodzenie oraz warunki płatności  

1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne 

wynagrodzenie brutto w wysokości: … złotych w tym VAT (słownie: … złotych). 
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2. Wynagrodzenie za wygenerowanie i dostarczenie jednego certyfikatu wynosi …. złotych brutto w 

tym VAT (słownie: … złotych). 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku do siedziby 

Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. 

4. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru, 

wnioskujący o rozliczenie finansowe prac. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury lub rachunku z wyszczególnieniem cen 

jednostkowych brutto oraz dostarczenia faktur/rachunków do dnia 11.12.2019 r. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją Umowy, jakie poniesie Wykonawca. 

8. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych Zamawiającego w ramach 

odpowiedniego planu finansowego wydatków bieżących. Zmiana źródła finansowania oraz terminu 

określonego w ust. 6 przez Zamawiającego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 

§ 5. 
Odpowiedzialność Wykonawcy. Odstąpienie 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Zamawiającego za zrealizowany 

przedmiot Umowy.  

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego Zamawiający, po 

stwierdzeniu istnienia wady przedmiotu Umowy, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy 

może: 

1) żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin a po jego 

bezskutecznym upływie, może w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu od Umowy 

odstąpić, 

2) odstąpić od Umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter 

istotny i nie jest możliwe ich usuniecie, w terminie 14 dni od stwierdzenia wad. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w sytuacji gdy 

Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu Umowy oraz nie kontynuuje prac pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 5 dni od upływu terminu wskazanego w 

wezwaniu. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków 

budżetowych koniecznych do realizacji Umowy lub braku środków w budżecie Zamawiającego, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach.  
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5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 6. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w szczególności niedotrzymanie terminów, 

o których mowa w § 1 ust.2 Umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wady przedmiotu Umowy w szczególności niedotrzymanie terminu, 

o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do 

dnia usunięcia, w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 

za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 3, § 5 ust. 2 

pkt 1 lub 2 w wysokości 15 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, o ile szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przewyższa zastrzeżone kary umowne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 

§ 7. 
Zobowiązanie do zachowania poufności 

Wykonawca zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem 

Umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione 

lub upublicznione ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 8. 
Współpraca Stron 

1. Przedstawicielem Wykonawcy do koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

w tym podpisywania Protokołów Odbioru będzie …………………………… tel. ………………, email: ………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego do koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

w tym podpisywania Protokołów Odbioru będzie …………………………… tel. ………………, email: ……… 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. W przypadku 

wystąpienia takiej zmiany Strony wzajemnie się informują o nowej osobie, upoważnionej do 

współpracy i koordynacji wykonania Umowy. 

§ 9. 
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  
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2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, 

pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. 

W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony 

zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie 

odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym 

okolicznościom. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją Umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Protokół Odbioru; 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                        Wykonawca 

 

……………………..………….. ……………..………………….. 

        (data i podpis Zamawiającego)                                                 (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr CSIOZ/…../2019 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Sporządzony w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stanisława Dubois 5A 

przy udziale przedstawiciela Strony ………………………………………………………….. 

a  

Wykonawcą:…………………….. z siedzibą ……………………… 

przy udziale przedstawiciela Strony: …………………………………..… 

W ramach Umowy nr CSIOZ/…/2019 dostarczono w dniu ……….………………: 

 

Lp. Certyfikat dla domeny 

1.  

2.  

Zamawiający stwierdza, że przedmiot Umowy został wykonany: 

terminowo/ nieterminowo*  

należycie/ nienależycie*. 

Uwagi: wymienić* lub brak uwag*………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskuję/nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy. 

 

Miejsce................................. , dnia.................................. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego        Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

 

          ……………………………..………             ……………………………………..  

  (czytelny podpis  Zamawiającego)                    (czytelny podpis Wykonawcy)  

 

 

* niepotrzebne skreślić 


